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Αποµονωθέντες
Μικροοργανισµοί
- Ευαισθησία σε ένα έτος
στο Νοσοκοµείο µας

Α. Πασχάλη, Α. Μπαρλίγκα, Β. Σανιδά,
Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Τµήµα Γ.Ν.Κέρκυρας
Εισαγωγή:
Η Ιατρική Μικροβιολογία ασχολείται µε τη µελέτη
των µικροοργανισµών που έχουν σχέση µε τη
νόσο. Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο εξετάζονται
τα βιολογικά υλικά του ανθρώπου από διάφορες
εστίες πιθανής λοίµωξης για την αποµόνωση των
υπεύθυνων µικροοργανισµών, την ταυτοποίηση
και τυποποίησή τους και το αντιβιόγραµµα βάσει
του οποίου ευρίσκονται οι ευαισθησίες του
µικροοργανισµού έναντι χηµειοθεραπευτικών
ουσιών για την καταπολέµησή του.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι λοιµώξεις αντιµετοπίζοντο
κυρίως εµπειρικά. Υπήρχαν συγκεκριµένες επιλογές
και κανόνες βάσει των οποίων ο κλινικός γιατρός,
ανάλογα µε τον εντοπισµό της λοίµωξης
προχωρούσε σε χορήγηση αντιµικροβιακών
φαρµάκων και συνήθως είχε καλό αποτέλεσµα.
Επειδή όµως οι µικροοργανισµοί είναι ζωντανά
κύτταρα και έχουν την ανάγκη επιβίωσης, σιγά-σιγά
άρχισαν να αναπτύσσουν µηχανισµούς µε τους
οποίους κατάφερναν να «ξεπεράσουν» τη δράση
των αντιβιοτικών και να δηµιουργήσουν νέα στελέχη
τους που θα επιβίωναν. Η ανάπτυξη ανθεκτικών
στελεχών έφερε σοβαρά προβλήµατα
αναποτελεσµατικότητας στη θεραπεία των
λοιµώξεων. Έτσι πλέον στις ηµέρες µας είναι
επιβεβληµένο πριν την έναρξη της αντιβίωσης να
προηγείται µικροβιολογική εξέταση στα διάφορα
βιολογικά υλικά, να εξακριβώνεται το αίτιο της
λοίµωξης και να επιλέγεται το κατάλληλο φάρµακο
βάσει του αντιβιογράµµατος, της
φαρµακοκινητικής και φαρµακοδυναµικής της κάθε
χηµειοθεραπευτικής ουσίας.
Επίσης χρήσιµη είναι η καταγραφή από τους
Μικροβιολόγους και ενηµέρωση του λοιπού
ιατρικού κόσµου για τη στατιστική δυναµική και
συµπεριφορά των µικροοργανισµών στη
συγκεκριµένη κοινότητα ή µέσα στο νοσοκοµείο,
ώστε ο κλινικός γιατρός να µπορεί να ξεκινά µε
σωστή επιλογή εµπειρικής θεραπείας µέχρι να
δοθούν τα αποτελέσµατα της µικροβιολογικής
εξέτασης, τα οποία για καθαρά πρακτικούς λόγους
καθυστερούν.
Σκοπός της εργασίας είναι αυτή η καταγραφή και
ανάλυση των αποτελεσµάτων των καλλιεργειών
που έγιναν το τελευταίο έτος στο Μικροβιολογικό
Τµήµα του Γ.Ν.Κέρκυρας και της ευαισθησίας που
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παρουσίασαν οι αποµονωθέντες
µικροοργανισµοί στα συνήθως
χρησιµοποιούµενα αντιβιοτικά.
Υλικό της µελέτης απετέλεσαν τα 7.220
βιολογικά δείγµατα που στάλθηκαν στο
εργαστήριο, εκ των οποίων το 75% (5415)
προήρχοντο από εσωτερικούς ασθενείς του
Νοσοκοµείου και 25% (1805) από ασθενείς των
Εξωτερικών Ιατρείων. Τα είδη των σταλθέντων
δειγµάτων ήταν: 3.760 ουροκαλλιέργειες, 1.276
αιµοκαλλιέργειες, 580 τραυµατικά υλικά και 1604
διάφορες άλλες συλλογές.
Μέθοδος: Τα υλικά καλλιεργήθηκαν µε τις
κλασσικές µεθόδους στα ανάλογα θρεπτικά
υλικά, σύµφωνα µε τις γνώσεις της Επιστήµης
µας. Η ταυτοποίηση των µικροοργανισµών που
αναπτύχθηκαν και το αντιβιόγραµµα έγιναν σε
αυτόµατο σύστηµα ταυτοποίησης (VITEK2 της
BioMerieux). Όπου χρειάστηκε το αποτέλεσµα
επαληθεύτηκε µε µεθόδους αναφοράς, το API
SYSTEM για την ταυτοποίηση και το E-TEST για την
ευαισθησία στα αντιβιοτικά.
Αποτελέσµατα: Από τα 7.220 δείγµατα που
στάλθηκαν θετικά ήταν τα 1661 (ποσοστό 23%).
Τα 1381 αφορούσαν ενήλικες και τα 280 σε
παιδιά.
Στις καλλιέργειες αναπτύχθηκαν GRAM(-)
βακτηρίδια µε επικράτηση των
Εντεροβακτηριακών (1003) και µε υπεροχή του
E.coli σε ποσοστό 65% και έποντο τα Αζυµωτικά
(145) µε υπεροχή της Ψευδοµονάδας σε
ποσοστό 75% και του Ασινετοµπάκτερ µε 29%.
Από τους GRAM(+) κόκκους σε σύνολο 460,
επικρατέστερο είδος ήταν ο S.aureus σε
ποσοστό 42,5%.
Επίσης σε 54 καλλιέργειες αναπτύχθηκαν
Μύκητες, στην πλειονότητα Candida spp.
Οι ανθεκτικότητες των µικροοργανισµών κατά
οµάδα ήταν ανάλογες εκείνων που
καταγράφονται στην Ελληνική
πραγµατικότητα.
Για τα gram(-) βακτηρίδια η Αµπικιλλίνη δεν δρα
στο 35%, η Κοτριµοξαζόλη στο16%, οι
Κεφαλοσπορίνες της 2ης γενιάς στο 25%, ενώ οι
νεότερες κινολόνες έχουν ένα 5% αποτυχία in
vitro.
Στα gram(+) στο Νοµό µας επικρατούν οι MRSA
σε ποσοστό 31%, ενώ ανθεκτικούς στα
γλυκοπεπτίδια Σταφυλοκόκκους (GISA) έχουµε
1%. Τη χρονιά αυτή δεν αποµονώθηκαν VRE
(Βανκοµυκίνη ανθεκτικοί Εντερόκοκκοι).
Ανθεκτικότητες καταγράφηκαν και στα
µυκητογράµµατα για την Candida, κυρίως
στην 5Φλουοκυτοσίνη.
Συζήτηση: Οι ανθεκτικότητες που αναπτύσσουν
οι µικροοργανισµοί ως µηχανισµούς άµυνας

και επιβίωσης είναι απειλή για την παγκόσµια
υγεία. Η «φαρέτρα» των αντιβιοτικών αρχίζει να
γίνεται πολύ φτωχή, σχετικά νέα αντιβιοτικά
χάνουν τη δράση τους σιγά-σιγά, ενώ οι
φαρµακευτικές εταιρίες στρέφουν τις έρευνες
και επενδύσεις τους σε νέους
προσανατολισµούς µε συνέπεια να
παράγονται όλο και λιγότερα νέα
χηµειοθεραπευτικά φάρµακα για την
καταπολέµηση των βακτηρίων. Η
ανθρωπότητα αποκτά όλο και περισσότερο
ευάλωτο πληθυσµό από ανοσοκαταστελµένα
άτοµα που κινδυνεύει η ζωή τους και από
«αθώα» συνήθη µικρόβια, ενώ τα Νοσοκοµεία
κατακλύζονται από ανθεκτικά στελέχη που
εξαπλώνονται πολύ γρήγορα από
απρόσεκτους ιατρικούς και νοσηλευτικούς
χειρισµούς. Οργανισµοί παρακολούθησης του
φαινοµένου της ανθεκτικότητας λειτουργούν
στην Αµερική και στην Ευρώπη και
καταγράφουν τα στατιστικά δεδοµένα, δίνουν
οδηγίες και προσπαθούν να σώσουν την
ανθρωπότητα από την απειλή Πανδηµίας. Στην
Ελλάδα στοιχεία συγκεντρώνονται και
αναλύονται από το WHONET, ένα σύστηµα που
είναι συνδεδεµένο µε το Πανευρωπαϊκό
Σύστηµα ελέγχου και επιτήρησης το EARSS. Τα
γενικότερα στοιχεία για την πατρίδα µας είναι
απογοητευτικά.
Συµπεράσµατα: Οι καταγραφές µας δεν
διαφέρουν πολύ από τις υπόλοιπες
καταγραφές στην Ελλάδα και καταλήγουµε
στην ανάγκη γνώσης της κατάστασης και την
ανάγκη προβληµατισµού για την πορεία που
ακολουθούµε αδιαφορώντας για όσα
συµβαίνουν και για όσα προκαλούµε εµείς για
τις επόµενες γενιές που θα έρθουν.
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